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                                                                              السؤال األول : فهم المقروء :

حتى إذا تحقق رغب في أمل أكبر  ،يبدأ صغيرا وينمو ويكبر، إن األمل عند اإلنسان متجدد ما بقي علي قيد الحياة 

بيراً بين الطموح والطمع ألن غير أن هناك فرقاً ك ،وهذه اآلمال المتتابعة هي التي تصنع الطموح.بعزيمة أشد 

الطموح صفة من الصفات الكريمة وهو مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد أما الطمع فهو صورة من صور 

األنانية بل هو صورة من صور الشر ألن الطماع ال يشبع وال يرتوي ويريد أن يكون عنده أكثر مما عند اآلخرين 

 ير وجه حق .ويحاول أن يستولي علي ما عندهم بغ

الطموح هو الذي يحرك العزيمة عند اإلنسان ويشدها فطموح الموظف في وظيفته ينعكس علي عمله فينتظم 

ويحسن األداء ويضاعف اإلنتاج وطموح التاجر ينعكس علي مسلكه في معاملته الزبائن وهو بسعيه إلي تجارته 

معقول وطموح العامل يدفعه إلي محتاج إلي كسب رضا الناس بصدق المعاملة والبعد عن الغش وقبول الربح ال

تجويد العمل حتى يتفوق فيه فيتحسن أجره وترتفع مكانته وطموح الطالب يدفعه إلي الجد واالجتهاد والصبر علي 

 محاسن األخالق ومن نتائج كل ذلك التفوق المستمر والفوز المشرق للوطن والمواطنين .بطلب العلم والتخلق 

 اإلنسان .....الذي يصنع الطموح عند  1

         العزيمة الصادقة  جـ          السعي الجاد  ب        اآلمال المتتابعة  أ 

2 
 الذي يحاول أن يستولي على ما عند اآلخرين هو ....

  التاجر  جـ        الطماع ب الطموح أ

3 
 الذي يحرك العزيمة عند اإلنسان :

       الطموح جـ         الطمع ب       األمل  أ

4 
   .... علىلتحقيق الطموح نحتاج 

   كالهما صواب جـ    العمل الجاد ب   العزيمة الصادقة   -أ

5 
    " المتتابعة معنى " 

   المتزايدة جـ   المنقطعة  ب   المتوالية أ

6 
    " الصبرمضاد " 

    الجزع جـ    التجلد ب   التحمل أ

7 
 رضا الناس؟كيف يكسب التاجر 

..................................................................................................... 

5 
    ما املقصود ابلطمع؟ 

............................................................................................................... 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 .................إدارة التعليم 
  ......................مدرسة : 

 المادة : لغتي الخالدة
 المتوسط  الثانيالصف : 

 الزمن : ساعتان
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 (  خطأ أمام العبارة الخطأ .  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة صح )     
 

  ليس هناك فرق بين الطموح والطمع . 8

   الطالب يحتاج إلى التخلق بمحاسن األخالق. 9

 . الطموح يحقق التقدم والرفعة للوطن 10

 

   : الصنف اللغوي:  الثاني السؤال 

 )اقتدى المسلم برسول الهدى(؛ االسم المقصور هنا هو: - 1

 .الهدىد ـ  .           رسول -جـ   المسلم -ب اقتدى –أ 

 حذفت ياء االسم المنقوص؛ ألنه:    الشاب الصالح ساعٍ في الخير( -2

 مضافةنكرة  ـ د مجرورةنكرة  -جـ  مرفوعةنكرة   -ب نكرة منصوبة -أ 

 في الكلمات التالية هي: الممدودة األسماء  -3

 غير ذلك   د ـ  العلياء ، الدعاءـ  جـ العال، الدنيا -ب الساعي ، القاضي –أ 

 اقرأ الفقرة ثم أجب
 يسمع المسلم المنادي إلى الصالة فيسرع ليجيب النداء و يؤدي فريضة ربه األعلى .           

 استخرج من الفقرة السابقة  -4

 .......................اسما منقوصا  -أ

 اسما ممدودا ........................  -ب 

 ................ اسما مقصورا  -جـ 
 

                                                                                  : الصحيحة اإلجابة اختر**     : الوظيفة النحوية:  الثالث السؤال

 اسم منصوب على الظرفية لبيان مكان أو زمان حدوث الفعل : - 1

 .المفعول ألجله د  .           المفعول به  -جـ   المفعول معه -ب المفعول فيه –أ 

 أتصدق ابتغاء لألجر(، المفعول ألجله هنا منصوب وعالمة نصبه ... الظاهرة. -2

    الكسرة د ـ  الفتحةـ  جـ الياء -ب األلف –أ 

 مصدر منصوب لتعليل حدوث فعل قبله  – 3

 .المفعول ألجله د  .           المفعول به  -جـ   المفعول معه -ب المفعول فيه –أ 

 

 اقرأ الفقرة ثم أجب -4

 يجد الطالب ويجتهد رغبة في النجاح ، حتى يرفع شأن وطنه بين األوطان.       

 استخرج من الفقرة السابقة  -أ

 ......................... مفعول ألجله  -1

 ........................  ظرفا وبين نوعه -2

 رجع الوالد من العمل ...........) أكمل بظرف زمان مناسب (  -ب
 

 ** اختر اإلجابة الصحيحة :                                                                                  :  األسلوب اللغوي:  الرابع السؤال

 : أداة الترجي هي  -1

       عسىد ـ    لعلجـ ـ        ليت  -ب    ليس –أ 

 فاعل المدح أو الذم في المثال التالي : )نعم المستشار العقل( -2

 غير ذلكد ـ  العقل -جـ  .المستشار - ب    نعم -أ 

 هي الجملةالكلمة المناسبة لمعنى         أذم من أسهم في تلوث البيئة. -3

       نعمتد ـ     حسنجـ ـ        نعم  -ب   بئس –أ 
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 (  خطأ أمام العبارة الخطأ .  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة صح )     
 

 المسلمين أن يرجعوا إلى ربهم ( هذه الجملة صحيحة نحويّاً.) عسى  1

 التمني هو الرغبة في تحقيق شيء محبوب حصوله سواء أكان تحققه ممكناً أو غير ممكن. 2

 ) نعم الرجلين أنتما ( العبارة صحيحة 3

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   

  الرسم اإلمالئي:  الخامس السؤال 

 أكمل الكلمة التالية بألف لينة متطرفة: فتاو ... -1

 يد ـ  يـ جـ  ى -ب ا –أ 

 الكلمة الثالثية التي أصلها واو هي: -2

 .خطاد ـ       . ضحى -جـ      . هدى -ب عمى –أ 

 قول في جمع جريح جرحى، وفي جمع مريض  ... . -3

 أمراض -د مرضي -جـ     مرضى -ب مرضا -أ 

 المنتهية بألف تكتب قائمة ماعدا جميع الحروف  -4
 حتى، على، بلى، إلى -د   على -حتى  –إلى  –متى  -جـ بلى   –إال  –بال  –عال  -ب عال -ما  –أال  –ال  –أ 

 الحرف الذي رسم رسًما خاطئًا هو: -5

 .لوالد ـ       .  حاشا -جـ       خلى -ب  لوما –أ 

 األلف اللينة التي تشكل مشكلة في كتابتها هي:    ... -6

 . الممدودةد ـ         المتطرفة  -جـ       المتوسطة -ب االبتدائية  –أ 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكتب ما يلي بخط الرقعة      : الرسم الكتابي : السادس  السؤال  

  

 فتخيرها كما تختاره         وادخر في الصحب والكتب اللبابا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 انتهت األسئلة
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